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VRSTE TALNIH OBLOG          AL-PA TRG talne obloge 
VRSTE PREDNOSTI SLABOSTI ŽIVLJENSKA DOBA 

LAMINAT 

 hitra in enostavna montaža brez lepljenja 

 odporen na obrabo (obrabni razred) in točkovne 
obremenitve (nogice stolov ipd.) 

 v debelini do 10 mm primeren za talno gretje 

 cenejši od parketa 

 preprosto vzdrževanje 

 lahko se ga polaga na že obstoječo oblogo in se 
preprosto odstranjuje 

 ni ga možno obnavljati 

 slabo odporen na vlago (stiki) 

 trša in glasnejša hoja 

 zahteva ustrezno klimo v prostorih 

 živalim na njemu drsi 

 včasih daje umetni videz 

10 – 30 let (odvisno 
od razreda obrabe) 

PARKET 
IZGOTOVLJENI  

(2- IN 3- SLOJNI) 
Na voljo pri AL-PA  

 toplotni izolator 

 v debelini do 15 mm je primeren za talno gretje 

 velika izbira lesnih vrst in površinskih obdelav 

 videz in otip naravnega lesa 

 tiha in mehka hoja 

 možnost obnavljanja (obrabni sloj) 

 montaža z lepljenjem ali plavajoče 

 občutljiv na točkovne obremenitve (vtiski) 

 zahteva ustrezno klimo v prostorih 

 višja cena od laminata 

 nekateri lesovi niso primerni za talno gretje 

 potrebna strokovna vgradnja 

 potrebno ustrezno vzdrževanje 

približno 10 let do 
prvega obnavljanja 
– možnost 
obnavljanja 1-3 krat 

PARKET KLASIČNI 
– MASIVNI LES 
(12 – 22 MM 

DEBELINE) 
Na voljo pri AL-PA 

 toplotni izolator 

 v debelini do 15 mm je primeren za talno gretje 

 možnost večkratnega obnavljanje 

 velika izbira lesnih vrst in površinskih obdelav 

 videz in otip naravnega lesa 

 tiha in mehka hoja 

 v debelini nad 15 mm ni primeren za talno gretje 

 potrebna strokovna vgradnja z lepljenjem 

 občutljiv na točkovne obremenitve (vtiski) 

 zahteva ustrezno klimo v prostorih 

 višja investicija od izgotovljenega parketa in 
laminata 

 dimenzijsko manj stabilen od izgotovljenega 
parketa (večje špranje) 

 potrebno ustrezno vzdrževanje 

približno 10 let do 
prvega obnavljanja 
– možnost 
obnavljanja 2-3 krat 

TEKSTILNE TALNE 
OBLOGE 

Na voljo pri AL-PA 

 toplotni izolator 

 mehka in tiha hoja 

 v debelini do 10 mm so primerne za talno gretje 

 različni barvni vzorci in materiali (akril, svila, 
bombaž, kokos, lan …) 

 potrebno redno čiščenje 

 ni jih možno obnavljati 

 nekatere občutljive na mikroorganizme 

 potrebna strokovna vgradnja 

 občutljive na temperaturo (ogenj) 

 pri nekaterih možnost za alergije 

10 let in več 

LINOLEJ 

 sestavljen iz naravnih materialov 

 dober toplotni izolator 

 primeren za higienske prostore in za ljudi, ki imajo 
težave z dihanjem 

 tiha in mehka hoja 

 ni primeren za vlažne prostore (razen če so stiki 
varjeni) 

 potrebno je občasno premazovanje površine (na 1-
2 leti) 

 občutljiv na temperaturo in luge 

 potrebno občasno pregledati stike (pri varjenju) 

 debelina nad 2,5 mm občutljiva na točkovne 
obremenitve (vtiski) 

 potrebna strokovna vgradnja z lepljenjem 

15 let in več 

PLUTA 
Na voljo pri AL-PA 

 tiha in mehka hoja 

 toplotni izolator 

 naravni material 

 lakirana ali plastificirana 

 Wohnkork pluta s certifitakom Modri angel  

 velika izbira dekorjev(naravna, vzorci lesa in kamna) 

 občutljivost na koničaste predmete 

 cena relativno visoka 

10 let in več 

PVC VINIL 
Na voljo pri AL-PA 

 odporen na obrabo (obrabni sloj) 

 primeren za talno gretje 

 velika izbira dekorjev 

 montaža z lepljenjem ali plavajoče 

 cenejši od parketa 

 Wohnkork Hydro PVC vinil primeren za vlažne 
prostore 

 Enostavna vgradnja plavajočega sistema 

 Wohnkork PVC vinil brez vsebnosti ftalatov in ni 
zdravju škodljiv 

 potrebna strokovna vgradnja pri lepljenju 

 ni možnosti obnavljanja 

 občutljivost na sončne žarke in večje temperaturne 
spremembe 

več kot 10 let 
(odvisno od razreda 
obrabe 

KAMEN, 
KERAMIKA 

 dolga življenjska doba 

 odpornost na obrabo 

 ne zahteva posebne klime 

 potrebno redno čiščenje 

 trda hoja, možnost zdrsa 

 hladen na otip 

 potrebno zaščitno premazovanje 

20 let in več 

USNJENA 
OBLOGA 

Na voljo pri AL-PA 

 dober toplotni in zvočni izolator 

 montaža plavajoče (podobno kot lanimat) 

 unikaten videz 

 visoka cena 

 ni primerno za prostore, kjer se zadržujejo domače 
živali 

 za manj obremenjene prostore 

 potrebno občasno premazovanje površine 

10 let in več 

EPOKSDNI 
(INDUSTRIJSKI) 

TLAK 

 primeren za močno obremenjene površina 

 za specialne namene(kemično odporni, antistatični) 

 nezahtevno vzdrževanje 

 podloga mora biti dobro priravljena 

 trda hoja 

 redkeje za stanovanjske površine 

 ni možnosti obnavljanja 

20 let in več 

Vir: www.domzamlade.si 

http://www.alpa.si/index.php/parketi/gotov-dvoslojni-parket/
http://www.alpa.si/index.php/parketi/gotov-troslojni-parket/
http://www.alpa.si/index.php/parketi/gotov-dvoslojni-parket/
http://www.alpa.si/index.php/parketi/klasi-ni-parket/
http://www.alpa.si/index.php/parketi/masivni-kmecki-pod/
http://www.alpa.si/index.php/parketi/masivni-kmecki-pod/
http://www.alpa.si/index.php/wellness-pod/wellnes-pod-retro/
http://www.alpa.si/index.php/pluta/naravna-pluta/
http://www.alpa.si/index.php/pluta/naravna-pluta/
http://www.alpa.si/index.php/pluta/pluta-corkstone-vzorci-lesa/
http://www.alpa.si/index.php/pluta/pluta-corkstone-vzorci-kamna/
http://www.alpa.si/index.php/pvc-vinil/pvc-vinil-pronto-design/

